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Background: The aim of this study was to recognize identify the
effective factors on empowerment among military healthcare personnel.
Materials and Methods: This descriptive study was conducted on
210 workers from Headquarter of Police Medicine in 2011, who
were selected with random sampling method. The tool used to collect
information was questionnaire. Reliability and validity of questionnaire were confirmed by Cronbach´s Alpha Coefficient (0/839) and
content validity methods. Descriptive and inferential statistics
(Spearman Correlation Coefficient Test and Friedman Test) were
used to analyze data with SPSS software version 19.
Results: Results reveal that: there was a significant relation between contextual, structural and behavioral factors and empowerment. Moreover, ranking the variables showed that the highest rate is
related to behavioral factors with the mean of 2.28 and the lowest
related to contextual ones with the mean of 1.78.
Conclusion: According to the finding of the present research, to
improve the existing status, designing a native model of management
style and empowerment with the approach of job motivation promotion and revision of organizational training courses, is highly suggested.
Keywords: empowerment, employees, systematic approach, police
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مقاله قحقیق

تعیین امل م بر ن تمل کارکنان دنردانل نارلرن دم ن ن
 93مرداد 3131

ت ريخ يري :

چکیده
عبدالعل ح ي

مقدمه قحقیق ضا ر با اتا شنامای و امت مندر بر ق انمنتما،م کارکنا بهتارم کت ناشا ص رت
ورفیه امد
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ت ريخ اح:
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ت ريخ يري:
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مواي ر رر

ه این ملال ه ق صیف بر روم  931نفر ا ،کارکنا بهتارم کت با امی ف اده ا ،رو

نم نهویرم قصادف ماده انجاا شت ابزار امیفادهشته برام وردآورم اطالوات ،پرمشنامه ب د که پایای
ا ام

و روای آ با ریه آلفا به میزا  13913و اویرار محی ای قرییت وردیت در این قحقیق ا ،رو

آمارم ق صیف و امینراط (آ،م اام ریه امرسیگ امویرمن و قحمیت واریانب فریتمن) و ب رام
3مرب  ،وروه متیرید بهتاشد و درما ،
دانشگاه وم ا انی،ام  ،قهرا  ،ایرا
9کارشناس ارشت ،متیرید با،روان  ،دانش ته
متیرید ،دانشگاه قهرا  ،قهرا  ،ایرا

قحمیت دادهاا ا ،نراافزار  SPSS 33امیفاده وردیت
ي :یهه نیایج این ملال ه نشا داد میا و امت رفیارم ،ماخیارم و ،مینهام با ق انمنتما،م ارق ر ا
مثرد م نادارم وش د دارد رقره بنتم میریراا نیز نشا داد با قرین رقره به و امت رفیارم با میانگ ی ن
 9399و پایینقرین رقره به و امت ،مینهام با میانگین  3379مرب

*مويسنده مسلو
الهه شمشیتم مهر
قمفن)+39(3179391119 :
پسد ال یرونی :
jamshidimehr@ut.ac.ir

مییجهگی:م با ق شه به نیایج ضاصمه بهمن ،ر بهر د شرایج م ش د ،طراض الگ م ب م

مر

متیرید و فرمانتا ق انمنتما ،با روی رد ارققام انگیزه ختمی کارکنا و با،نگرم دورهاام ور

با

روی رد ق انمنتما،م کارکنا پیشنهاد م وردد
کلید را هه ق انمنتما،م ،کارکنا  ،روی رد میسیماقی  ،پمیب

مقدمه
امرو،ه ما،ما اا شاات قرییرات مری و یر ابت پی بین ،یادم در
محیج اسینت ر ابد فزاینته شهان  ،ق م ه و وسیر فناورم
اطالوات و قرییرات در وی و اام شم ید شناخی نیروم انسان و
مشیریا در مه این قرییرات رار دارنت  3در نین شرایل
متیرا فرصد نتان برام کنیر کارکنا نتارنت و بایت بیشیرین
،ما و نیروم خ د را صرا شنامای محیج داخم و خارش
ما،ما کننت و مایر و ای رو،مره را به کارکنا واو ار نماینت
بنابراین مه قرین منر مزید ر ابی در ما،ما اا ،کارکنا می هت،
برانگی یه و و یفه شناس اسینت  9و به امین دلیت امد که
ق انمنتما،م کارکنا به ون ا مه قرین ال متیرا در وصر
ضا ر ملر م ش د در رابله با اامید و رورت این مق له

168

م شد

م ق ا وفد در م اشه با ال اا ،متیرا بایت شرایج ما،ما اا را
به و نه ام مهیا ما،نت که ار ش ص بی انت ق انمنتقر ش د نیروم
کار می هت و ق انمنت ،ی ا ،شرو ،ا و رورم برام ومم رد
مندر در ما،ما اام ن ین م باشت ، 1یرا ما،ما اا برام
پام گ ی به قرییرات محیل  ،به کارکنان ق انمنتقر نیا ،دارنت
بنابراین ق انمنتما،م کارکنا ی ا ،رااررداام مه قلابق بهیر
با قرییرات خارش امد  1ا ،م ی دیگر ،ق انمنتما،م به ون ا
کمیت ادرب ش ما،ما اا و متیرا  ،مه قرین وامت قسهیت کننته
رونت ایجاد قرییرات فرانگ در ما،ما امد و ما،ما اام
ق انمنتما،م شته ا ،لحا ومم رد ا یصادم پیشرفد اای را در
ض ،ه اام م یم نشا داده انت  1قحقیقات ضاک ا ،آ م باشت
ما،ما اای که رااررداام ق انمنتما،م کارکنا را در

صاد

و شمشیتم مهر
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پی ورفیه انت به مزایام می تدم ا ،شممه افزای مل ومم رد و
بهره ورم ،بهر د ارقرا میا متیرید و کارکنا  ،ارا ه پام اام
مری و به م درضین انجاا ختمد ،افزای ر اید کارکنا و
کیفید ،نتو کارم و یا بهر د و ید ایمن در محیج کار دمد
یافیه انت  6با این ضا برخالا ق شه رو،افزو نسرد به
ق انمنتما،م کارکنا  ،در و آواا ما ا ،این مفه ا محتود امد
اینکه ق انمنتما،م شرم با ه
و ملال ات ومم کم در خص
میریراام ما،مان در ارقرا امد ،در دمد م باشت  1ا،آنجاکه
امه کارکنا و ما،ما اا به نح مشابه ق انمنت نم ش نت، ،ا
امد برام ق انمنتما،م ار ما،ما  ،شنره اام و ناو آ در ن،ر
ورفیه ش د برام این ه فراینت ق انمنتما،م در ما،ما یا
مجم وه ام به ط ر صحی و ملم انجاا ویرد تا او  ،شنامای
و امت مندر بر این فراینت م باشت 7
صاضه ن،را ض ،ه اام م یم ار ی ا ،من،ر خ ی به ق ری
ق انمنتما،م پرداخیه انت این ق اری به ر قفاوت اای که باا
دارنت ،ا خان اده ب ده و دارام وش ه اشیرا بسیارم نیز اسینت
ا،شممه این ه قماا آ اا به ن و بر قف ی اخییار و قسهی ترت
قرکیت م کننت  9میر قاری مفه ا ق انمنتما،م در ادبیات
متیرید در شتو  3آمته امد 3
بررم ادبیات ن،رم قحقیق نشا م دات و امت می تدم بر
ق انمنتما،م کارکنا قردیرو ار امد بهون ا مثا  ،برمرنام ن،ریه
شناخد اشیماو مه دمیه و امت قحد ون ا وی و اام فردم و
ش صیی  ،وی و اام وروه و وی و اام ماخیار اشیماو واضت کار
بر ادرا افراد ا ،اضساس ق انمنتم خ د قردیر م و ارنت  6در
ملال ه ام دیگر و امت مندر بر ق انمنتما،م کارکنا به ص رت
و امت فردم ،دور ما،مان و برو ما،مان ققسی بنتم شته امد
 9بررم برخ ا ،ملال ات و قحقیقات ب م مرقرج نشا م دات
3
رااررداام متیریی  ،مناب خ دکارآمتم ،شرایج ما،مان
ق انای اام ا ش و ان  ،ق انای اام فیزی یا شسم  ،مهارت،
دان  ،انگیزه  31میریراام فردم ،ما،مان و محیل  1و
شدر  1میر قاری
يهه
3311

 7بر

رااررداام متیریی  ،مناب خ دکارآمتم و شرایج ما،مان
ق انمنتما،م کارکنا مندر اسینت
ام نین در رابله با ادبیات ن،رم ق انمنتما،م کارکنا  ،مه دیتواه
ملر م باشت :دیتواه او  ،دیتواه وقالی امد که ا ت به قسهی
ترت با ،یردمیا  ،قف ی اخییار ،قصمی ویرم نامیمرکز م باشت
دیتواه دوا ،دیتواه انگیزش امد که نیا ،به ترت را به ون ا
ضالی درون برام کسه نف و کنیر مایر افراد ،مرنام
ق انمنتما،م م دانت دیتواه م ا ،دیتواه فراانگیزش امد که ایجاد
انگیزه درون ق مج آماده ما،م محیج برام انیقا اضساس خ د
ادرب ش و انر م بیشیر را طر م نمایت ا،آنجاکه ار ی ا ،این
ت و ف م باشنت ،م ق ا دیتواه
دیتواه اا دارام نقا
ت،
کامت قر و شام قرم را در ن،ر ورفد که والوه بر نقا
دیتواه اا را
پارامیراام مه دیتواه را شامت شته و نقا
نتاشیه باشت این دیتواه که الگ م اصم قتوین میریراام اصم و
فرو این قحقیق م باشت ،به ون ا دیتواه میسیم ملر و
مشیمت بر مهشاخه رفیارم ،ماخیارم و ،مینهام م باشت 33
ا ،م م دیگر در م رد ق انمنتما،م کارکنا روی رداام م یمف
وش د دارد به ط رم که صاضه ن،را با ق شه به نقا قمرکز ق اری
ارا هشته ا ،ق انمنتما،م و برشمرد وناصر مشیر  ،آ اا را در ی
وروه رار داده و قحد ون ا ی روی رد ا ،آ اا ناا برده انت 1
به ون ا مثا  ،ک ین و امورییزر با ملال ه میتان در مل متیرا
میان شرکد اام پیشیا ،،دو روی رد میفاوت را برام ق انمنتما،م
بر اماس
قش ی داده انت :روی رد م انی و روی رد اروانی
روی رد م انی  ،ق انمنتما،م به م ن قف ی اخییار و ترت به
کارکنا رده پا ین ب ده و بر اماس روی رد اروانی  ،ق انمنتما،م
به م ن ریس پ یرم ،رشت ،قرییر و نیز اویماد به کارکنا و قحمت
اشیرااات آ اا م باشت  3در برخ ا ،این ملال ات ا،
ق انمنتما،م ماخیارم ،م د یا بیرون در مقابت ق انمنتما،م
انگیزش و روا شناخی  ،نرا یا درون ناا برده شته امد در دیتواه
نیز شناخیه
ماخیارم که به ق انمنتما،م ارقراط و م انی

مفه ا ق انمنتما،م
مف هیم م:تبب و توامیند
روابج انسان
ضسامید

م

توضیح
متیرا در را کارکنا خ د رفیار دومیانه داشینت
متیرا نسرد به نیا،اا و انگیزه اام کارکنا ضساس ب دنت

3361

آم ،

3371

مشارکد کارکنا

متیرا  ،کارکنا را در قصمی ویرم درویر م کردنت

3391

متیرید کیفید شام

متیرا بر کاروروا و قش یت قی اا قرکیت داشینت

3331

ق انمنتما،م کارکنا

متیرا شرایل فراا کننت که نیرواام بالق ه کارکنا آ،اد ش د
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ق شه شته
م ش د ،با رونتم ا ،با به پا ین ،بیشیر به این م
امد که متیرا ه ابزاراا ،ومایت و یا ،مینه اای را در محیج
فیزی کار قهیه کننت قا کارکنا در ما،ما ا ،آ طریق به
ق انمنتم دمد یابنت اما در دیتواه انگیزش که به ق انمنتما،م
اروانی نیز شناخیه م ش د ،با رونتم ا ،پا ین به با  ،بیشیر بر
اامید و ق شه به شنره درو فردم ق انمنتما،م ق شه شته امد
در این ملال ات ق انمنتما،م بهون ا ی وامت ،یر بنای در بهر د
و ق م ه ف الید اام ما،ما امد که رابله مسیقیم با شی ه
نگر  ،اضساس و ادرا فرد ا ،محیج کارم دارد  9بر این مرنا،
در قحقیق ضا ر با ملال ه روی رداام مرین بر انگیز  ،شناخد
و محیج  ،روی رد روا شناخی که ق انمنتما،م را فراینت
انگیز درون و ای مح له در هار ض ،ه شناخی مندر ب د ،
شایسیگ  ،م ن دارم و ضق انی ا م دانت ،بروزیته شت  31قا
بی ا با کم آ  ،و امت قردیرو ار بر ق انمنتما،م کارکنا بهتارم
کت ناشا را شنامای و اول ید بنتم نم د و در برنامه ریزم اام

یگا

ر،م

ما،مان که در در رامیام ارققام آمادو
برداشد
م ویرنت ،وام ار نت ک
مواي ر رر ه
در ملال ه ضا ر که بر اماس اتا کاربردم و بر اماس رو
وردآورم داده اا ،ق صیف م باشت با بهره ش ی ا ،ملال ات
کیاب انه ام و میتان  ،و امت رفیارم ،ماخیارم و ،مینه ام مندر بر
ق انمنتما،م کارکنا بهتارم کت ناشا به ون ا نم نه ملال اق  ،در
این مه شاخه لحا شت در این رامیا ،انگیزه اام فردم برام انجاا
و ای مح له ،مل قنترمی و و ید شسمان فرد در قنامه با
شرت ،کیفید ق انای اام ان و ا  ،میزا قحصیالت ،دان و
آواا اام فردم ،ق انای اام فن  ،انسان و ادراک بهون ا و امت
رفیارم ،شایگاه شرم فرد در ممسمه مراقه ما،مان  ،میزا دمیرم
به مناب ما،مان م یم  ،دوره اام آم ،ش ما،مان  ،ن،اا
پادا دا  ،نح ه ار،یاب ومم رد شرم و مر متیرید و
فرمانتا به ون ا و امت ماخیارم و نهاییا ار ،اا و انجاراام

شدر  2خالصه وی و اام شم ید شناخی کارکنا بهتارم کت ناشا
رييف

میغی:

3

شنسید

9

من

1

مل قحصیالت

1

مابقه ختمد

1

درشه یا رقره

6

ن وی ید

170

مولفهه

::ارام

يرحد ::ارام

،

11

9337

مرد

317

7731

قا  11ما

11

1333

 11- 13ما

19

9133

 11 - 19ما و بیشیر

91

3933

دیوم و ف پ دیوم

11

1931

کارشنام

61

1131

کارشنام ارشت

33

733

دکیرم

31

3133

قا  31ما

19

11

 91 – 33ما

19

11

 93ما و بیشیر

33

3137

درشه دارم

97

3336

افسرم شز

71

1136

افسرم ارشت

11

9131

رمم

337

9139

پیمان

6

131

راردادم

3

631

ص رت

و شمشیتم مهر
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اشیماو  ،باوراا ،اویقادات و آدا و رم ا فرانگ  ،مل درآمت
مرانه ،میزا ق را ،انین و مقررات ضق مرقرج و صن ورای
به ون ا و امت ،مینه ام مندر بر ق انمنتما،م کارکنا بهتارم کت
در طراض پرمشنامه قحقیق لحا شت:
برام شم آورم داده اام م ردنیا ،ا ،پرمشنامه محقق ماخیه ام که
با ن،اا مقیاس بنتم لی رت (پنج سمی  ،شامت وزینه اام
بسیار،یاد ، ،1یاد  ،1می مج  ،1ک  9و بسیار ک  )3ما،هبنتم و
با و یه اام وم م (شامت وی و اام شم ید
واشت دو ب
شناخی ) و ق صص (شامت منلفه اام قحقیق) ب د ،امیفاده وردیت
روای محی ای و یهاا با بهرهمنتم ا ،مش رت خرروا ی ن اماقیت
دانشگاه و کارشناما کاروروه متیرید مالمد بهتارم کت و پایای
با امیفاده ا ،ریه آلفام کرونرا با مقتار  13913قرییت وردیت
ممرو ،مان و م ان قحقیق ضا ر ،ب ت ا ،ملال ات مقتماق به
متت مه ماه در متیرید اام میادم بهتارم کت ناشا در شهرمیا
قهرا ب د شام ه آمارم این قحقیق کمیه متیرا و کارکنا میادم
مسیقر در میاد م ک ر و مشیمت بر  931نفر ب د که با ق شه به
شتو نم نهویرم کهن ،م روا و کرشسام با رو نم نهویرم
ماده ،به  316نفر محتود وردیت در ومت برام قرمین داده اام
قحقیق  311پرمشنامه ق مج محقق ق ،ی و نهاییا  319وتد
و دت وردیت برام بررم اطالوات ا ،رو اام آمارم ق صیف
ریه
مرم ا و رو اام آمار امینراط مرقرج ی ن آ،م
امرسیگ امویرمن و برام رقره بنتم میریراا ا ،آ،م قحمیت
واریانب فریتمن در نراافزار  SPSS 33امیفاده شت
ي :یهه
ق صیف و امینراط ابت ارا ه
مفاد داده اام قحقیق در دو ب
م باشت شنب ،من ،مل قحصیالت ،مابقه ختمد ،درشه یا رقره
و ن وی ید ،میریراام شم ید شناخی قحقیق ضا ر ب دنت که
در شتو  9ابت مشااته امد
برام قجزیه و قحمیت داده اام شم آورم شته ق مج پرمشنامه ،بر
اماس منا اام قحقیق ،آ،م اام آمارم م ردن،ر روم دادهاام
مرب به میریراام اصم و فرو ص رت پ یرفد برام بررم
فر یه اام قحقیق ا ،آ،م امرسیگ امویرمن امیفاده شت 39
شتو  1نیایج این آ،م را نشا م دات
شدر  4نیایج آ،م

قحمیت واریانب فریتمن

میغی:

رتبه می منی

تعداي

ارلوي

رفیارم

9399

او

ماخیارم

3331

دوا

،مینه ام

3379

ما

319

شدر ای ره  3نیایج آ،م
میغی:ه

ریه امرسیگ

عوامل

عوامل

عوامل

ر:ی رم

خی رم

مینهام

ق انمنتما،م

r 13167

r 13119

r 13117

کارکنا

P 1313

P 1313

P 1313

با ق شه به خروش اام آ،م  ،م ق ا وفد که با اطمینا 1333
قر ا 1313 ،درصت بین و امت رفیارم و
درصت و مل خلام ک
ق انمنتما،م کارکنا رابله ام مسیقی ( ،)r 13167بین و امت
ماخیارم و ق انمنتما،م کارکنا رابله ام مسیقی ( )r 13119و
بین و امت ،مینه ام و ق انمنتما،م کارکنا رابله ام مسیقی (
 )r 13117وش د دارد
به امین طریق با ق شه به نیایج آ،م امرسیگ امویرمن ،در
مل م نادارم  1313وش د رابله بین اری ا ،منلفه اام رفیارم،
ماخیارم و ،مینه ام نیز قرییت شته که در اله م ارد این ارقرا
نسریا م امد به ط رم که مقتار آ برام و امت رفیارم
انگیزهاام فردم  ،13173مل قنترمی  ،13171ق انا اام ان
 ،13619قحصیالت  ،13669دان و آواا اام فردم ،13619
مهارتاا  ،13636برام و امت ماخیارم مر متیرید  ،13163ن،اا
پادا  ،13661شایگاه شرم  ،13691ن،اا ار،یاب ومم رد ،13619
دمیرم به مناب  ،13791آم  13731 ،و برام و امت ،مینه ام
درآمت  ،13691ق را  ،13193انین و مقررات ضق  ،13611صن
ورای  ،13931انجاراام اشیماو  13131و فران شم 13133
بهدمد آمت
نیایج آ،م قحمیت واریانب دوطرفه فریتمن نشا داد رقره میانگین
ار ی ا ،و امت مه وانه م ک ر به ون ا میریراام اصم و نیز ار
دمیه ا ،منلفهاام آ اا بهون ا میریراام فرو  ،ی سا نم باشت
بر این مرنا و امت و منلفه اام آ اا اول ید بنتم شتنت که نیایج
بهدمدآمته در شتاو  1و  1نشا داده شته امد
نیایج ضاصت ا ،آ،م قحمیت واریانب فریتمن ،میانگین رقرهاام ار
ی ا ،میریراام قحقیق ی ن و امت رفیارم ،ماخیارم و ،مینه ام
را به قرقیه نشا م دات مل م نادارم آ،م نیز ا ،مل خلا 1

آم ره آ مو

20/166

يرشه آ ايم

9

طح معن يارم

131113
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شدر  5نیایج رقره بنتم م لفه اام قحقیق
میغی:

رفیارم

مولفه
انگیزهاام فردم

1333

او

مل قنترمی و و ید شسمان فرد

1363

دوا

1373

ما

1317

هارا

کیفید ق انای اام ان و ا
میزا قحصیالت
دان

1393

پنج

و آواا اام فردم

1313

شش

1331

او

ن،اا پادا دا

1393

دوا

شایگاه شرم فرد

1313

ما

ن،اا ار،یاب ومم رد

1311

هارا

ق انای اام فن  ،انسان و ادراک
مر

ماخیارم

،مینه ام

متیرید و فرمانتا

میزا دمیرم به مناب م یم

1336

پنج

دورهاام آم ،ش ما،مان

1311

شش

مل درآمت مرانه

1337

او

میزا ق را

1391

دوا

انین و مقرارت ضق

1371

ما

صن ورای

9311

هارا

انجاراام اشیماو

1311

پنج

1317

شش

فران

ما،مان

قر امد ،بنابراین در مل اطمینا  31درصت ،ی سان
درصت ک
اول ید اام و امت مندر بر ق انمنتما،م کارکنا رد م ش د
ا،آنجای که در این آ،م ار قتر میانگین رقره اا بزر قر باشت،
اامید آ میریر بیشیر امد ،با قرین رقره با میانگین  9399به
و امت رفیارم و پایین قرین رقره با میزا  3379به و امت ،مینه ام
مرب م ش د بنابراین برضسه رقره میانگین اا ،اول ید میریراام
قحقیق به قرقیه ورارت امد ا :،رفیارم ،ماخیارم و ،مینهام نیایج
آ،م آمارم ی سان یا وتا ی سان اول ید اام میریراام فرو
ار ی ا ،و امت رفیارم ،ماخیارم و ،مینهام نیز در شتو  1آمته
امد
ر مییجهگی:م
و
قحقیق ضا ر با اتا شنامای و امت مندر بر ق انمنتما،م
کارکنا بهتارم کت ناشا ص رت پ یرفیه امد قا مرادم یر ربج را
در مل خرد و کال در ارققام و ید م ش د یارم نمایت ،ل ا
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رتبه می منی

ارلوي

مفاد اطالواق که ا ،قجزیه و قحمیت دادهاام قحقیق ضاصت وردیت،
ق صیف و امینراط به شر یت ارا ه م وردد :بررم
در دو ب
وی و اام شم ید شناخی نم نه آمارم قحقیق نشا م دات
بیشیر پام و یا با  7731درصت مرد ،بیشیرین دامنه من با 1133
درصت در وروه من  13قا  11ماله و کمیرین میزا ی ن 9139
درصت 13 ،ما و بیشیر داشیهانت بیشیرین مل قحصیالت با 1131
درصت در مل کارشنام و کمیرین میزا با  3133درصت در مل
دکیرم و بیشیرین مابقه ختمی با  96درصت در داهاام او و دوا
ختمد ( 19نفر م اد  11درصت در ار ی ا ،داهاام وفیهشته) و
کمیرین مابقه ختمی با  3133درصت در داه م ا ختمد م باشت
ام نین بیشیر پام و یا ی ن  1131درصت در طی افسرم شز
یا کارمنتم ا قرا ،و کمیرین میزا م اد  3333درصت در طی
درشهدارم و  9731درصت ا ،پام و یا ا ،لحا امی تام رمم و
 637درصت راردادم ب دهانت

صاد

و شمشیتم مهر
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در ،مینه منا ت قحقیق ملابق با نیایج ضاصت ا ،آ،م اام آمارم
مرب طه ،در میا ار ی ا ،و امت اصم رفیارم ،ماخیارم و
،مینهام و میریراام فرو آ اا امرسیگ مسیقیم بر رار ب ده و
این و امت نیز با ی تیگر امرسیگ مثرد م نادارم دارنت در میا
میریراام رفیارم ،بیشیرین امرسیگ با میزا  13669به میزا
قحصیالت و کمیرین امرسیگ با  13171به مل قنترمی مرب
امد در میا میریراام ماخیارم ،بیشیرین امرسیگ با  13791به
میزا دمیرم به مناب م یم و کمیرین امرسیگ با میزا
 13163به مر متیرید و فرمانتا و میا میریراام ،مینه ام،
بیشیرین امرسیگ با  13611به انین و مقررات ضق و کمیرین
امرسیگ با میزا  13931به میریر صن ورای مرقرج امد
ام نین بررم رقره میانگین میریراام اصم نشا م دات که
و امت رفیارم با میانگین  9399در صتر و امت و به قرقیه و امت
ماخیارم و ،مینه ام با میانگین اام  3331و  3379در رقره اام
ق یین اول ید اام او قا شش
ب تم رار دارنت در خص
منلفه اام و امت مندر ،میا میریراام رفیارم ،اول ید او با
انگیزه اام فردم برام انجاا و ای مح له با میانگین  1333و
اول ید آخر یا شش با ق انای اام فن  ،انسان و ادراک با میانگین
 1313ب د در میا میریراام ماخیارم ،اول ید او با مر
متیرید و فرمانتا با میانگین  1331و اول ید آخر با دوره اام
آم ،ش ما،مان با میانگین  1311ب د ام نین در میا میریراام
،مینه ام ،اول ید او با مل درآمت مرانه با میانگین  1337و
اول ید آخر با باوراا و آدا و رم ا فرانگ ما،مان با میانگین
 1317به دمد آمت
شرایج ،وی و اا و مرم رید اام انحصارم بهتارم کت ناشا
به ون ا یگا ارا ه دانته ختمات بهتاشی و درمان در شرایج
وادم و وممیاق  ،ق شه بهینه به ق انمنتما،م کارکنا را در
رورم م نمایت را
برنامه ریزم اام ما،مان ب اام م یم
که قحقیقات نشا داده امد ما،ما اای که ق انمنتما،م کارکنا
را در پی ورفیه انت ،به مزایام می تدم اماننت افزای مل
ومم رد و بهره ورم ،بهر د ارقرا میا متیرید و کارکنا  ،ارا ه
پام اام مری و به م در ضین انجاا ختمد ،افزای ر اید
کارکنا و کیفید ،نتو کارم و یا بهر د و ید ایمن در محیج
کار دمد یافیه انت به ط رکم  ،مزایام به کارویرم ق انمنتما،م را
م ق ا در دو طرقه ققسی بنتم کرد
-3مزایام ما،مان :
بسیارم ا ،ن یسنتوان که بر مزایام ما،مان ق انمنتما،م قمرکز
کرده انت ،نین فر م کننت در پب قال اای که م شه
ق انمنتیشا در محیج کار م ش د ،ی نیروم محرکه وش د دارد

امرو،ه ر ابد شهان و محیج میریر قجارم ،قرییرات ما،مان را برام
پام به فشاراام فزاینته در ،مینه بهر د کارای و ومم رد،
ما،ما اا در ،مینه اام کنیر
اشینا ناپ یر کرده امد به خص
ازینه ،ان لااپ یرم و کیفید ناوزیر به ق م ه و بهر د م باشنت در
وا ما،ما اا م ق اننت شاات بهر داام ،یادم در ،مینه ومم رد
مزایام ا یصادم ا ،طریق
ا یصادم باشنت ،ور ه منج
ق انمنتما،م بسیار مش ت امد
-9مزایام فردم:
درضال که ق انمنتما،م دارام مزایام ما،مان امد ،مناف بسیارم
نیز برام کارکنا به امراه دارد کارکنان که خ دشا را ق انمنت
م بیننت ،قیاد و ابهاا در نق کمیرم را وزار م دانت و
ام نین در محیج خ د ،کنیر بیشیرم را بر محیج قجربه م کننت
به وقیته آنا نین امرم باو کاا محتودید اام واطف
م ش د در ی قحقیق ،نیایج به دمد آمته ضاک ا ،ر اید شرم ،
انگیز و وفادارم بیشیر به ما،ما در افراد ق انمنت امد 6
با این ضا در بهتارم کت ناشا ملال ات نتان در این خص
انجاا نشته امد ام نین ا،آنجاکه امه کارکنا و ما،ما اا به
نح مشابه ق انمنت نم ش نت، ،ا امد برام ق انمنتما،م ار
ما،ما  ،شنره اام و ناو آ در ن،ر ورفیه ش د و برام این ه
فراینت ق انمنتما،م در ما،ما یا مجم وه ام به ط ر صحی و
ملم انجاا ویرد ،تا او شنامای و امت مندر بر این فراینت
م باشت 7
رابله
در این رامیا بررم نیایج ضاصت ا ،این قحقیق در خص
میا و امت مرقرج با ق انمنتما،م و مقایسه با برخ ا ،قحقیقات
پیشین نشا م دات که امرسیگ میا برخ ا ،و امت ماخیارم
ماننت مر متیرید و راررم با ق انمنتما،م کارکنا ق رار شته
امد  31راکه در ،مینه مر متیرید و فرمانتا برخالا
مر اام آمرانه و مسیرتانه که اشا،ه مشارکد در قصمی ویرم اا
به اشرام ارو نه دمی رم
وش د نتاشیه و کارکنا صرفا م
م باشنت ،بایت شی ه متیرید و راررم مشارکی وش د داشیه باشت قا
یا فرصد اا و محتودید اا،
کارکنا با شناخین نقا ت و
بی اننت در قصمی ویرم اام ما،مان ضی ر داشیه و به متیرا در
برنامهریزم و قصمی ویرماام کال کم کننت
ن،اا پادا ،
ا ،م م دیگر ،میریراام شرایج ما،مان ام
ار،یاب ومم رد ،دمیرم به مناب و آم  ،به دلیت قردیرو ارم بر
ق انمنتما،م ،ا ،منلفه اام مه مت مفه م ق انمنتما،م م رف
شته انت  7راکه شرایج ما،مان ام نا که نیایج قحقیق ضا ر
نیز نشا م دات به ط ر مسیقی بر ق انمنتما،م کارکنا ادر
م و ارد
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ل ا با ق شه به یافیه اام این قحقیق پیشنهاد م وردد نسرد به
 با اتا،طراض الگ م ب م مر متیرید و فرمانتا ق انمنتما
ارققام انگیزه اام فردم برام انجاا و ای مح له در ملال ات آق
 مه قرین،م ی ا،آنجاکه ق انمنتما،ا تاا وردد ام نین ا
م در مه راررم،خص صیات راررم ختمیگزار ب ده و ق انمنتما
 پیشنهاد م ش د مران و الگ اام راررم،ختمیگزار رار دارد
، م کارکنا برام فرمانتاا،ختمیگزار و قردیر آ اا بر ق انمنتما
،متیرا و ر مام بهتارم کت قریین وردد و با ق شه به طر اخیر
 الزام،م و وش د رفید منامه ضاصت ا،مراض خ د ق انمنتما
،  با این روی رد دوره اام ور، مان،ش ما، ب د دوره اام آم
نگرم وردد،با
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